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Försäljning av Härnevi 7:17 (Lindhagaberg) 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att avyttra fastigheten Härnevi 7:17 

(Lindhagaberg) genom försäljning till högstbjudande alternativt markbyte mot 

annan mark. 

Sammanfattning 

Fastigheten Härnevi 7:17, Lindhagaberg förvärvades av kommunen under 2015 

i syfte att tjäna som tillfälligt flyktingboende. Behovet av detta boende kvarstår 

inte och byggnaden är inte lämplig för andra kommunala verksamheter. Ett 

starkt skäl till att avyttra fastigheten är att den har en historia som ska 

respekteras och förtjänar att få nytt liv genom en ny ägare inom en snar 

framtid. 

Den 4 mars 2020 gav Samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadschefen i 

uppdrag att se över förutsättningarna för att avyttra fastigheten antingen genom 

försäljning eller genom att ingå i ett strategiskt markbyte med annan 

fastighetsägare. Samhällsbyggnadskontoret har arbetat vidare med alternativet 

att i första hand genomföra ett markbyte, men det har inte resulterat i någon 

överenskommelse. Samhällsbyggnadskontoret avser att sälja fastigheten till 

högstbjudande, genom en auktoriserad mäklare. Ser vi en möjlighet att använda 

fastigheten i ett strategiskt markförvärv under försäljningsperioden, så är det att 

föredra framför försäljning. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2021 

 Värdeutlåtande för fastigheten Härnevi 7:17, den 21 december 2020 

 Samhällsbyggnadsutskottets beslut § 8, den 4 mars 2020 
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Ärendet 

Fastigheten Härnevi 7:17, Lindhagaberg förvärvades av kommunen under 2015 

i syfte att tjäna som tillfälligt flyktingboende. Behovet av detta boende kvarstår 

inte. Andra kommunala verksamheter har visat intresse att hyra fastigheten för 

sin verksamhet. Det har dock visat sig att det behövs omfattande anpassningar i 

byggnaderna för att verksamheterna ska kunna bedrivas på ett tillgängligt, 

tryggt och rationellt sätt. Av den anledningen har de tackat nej att etablera sin 

verksamhet på fastigheten.  

Fastigheten står för tillfället tom vilket är olämpligt av flera skäl, bland annat 

ofinansierade driftkostnader och bristande underhåll. Ett starkt skäl till att 

avyttra fastigheten är att den har en historia som ska respekteras och förtjänar 

att få nytt liv genom en ny ägare inom en snar framtid.  

Den 4 mars 2020 gav Samhällsbyggnadsutskottet samhällsbyggnadschefen i 

uppdrag att se över förutsättningarna för att avyttra fastigheten antingen genom 

försäljning eller genom att ingå i ett strategiskt markbyte med annan 

fastighetsägare. Samhällsbyggnadskontoret har inte funnit något objekt som 

kan ses som strategiskt lämpligt markbyte och har därmed arbetat vidare med 

alternativet att sälja fastigheten.  

I december 2020 genomförde Svefa en värdering av fastigheten för att bedöma 

objektets marknadsvärde. Värdeutlåtandet ger en indikation om vad marknaden 

kan tänkas vilja betala.  

Barnperspektiv 

Beslutet påverkar inte just nu, barns livsmiljö direkt. Det kan belysas att en 

byggnad med en intressant lokal historia bör bevaras och utvecklas så att barn 

nu och framtiden kan få förståelse för hur Upplands-Bro kommun utvecklats 

över tid.    
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1. Sammanfattning 

  

Värderingsobjekt: Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 7:17.  

Uppdragsgivare: Upplands Bro kommun (org.nr 212000-0100) genom Charlotte Ahlstrand. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. 

Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som internt 

beslutsunderlag inför försäljning. 

Värdetidpunkt: 2020-12-01 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms bostäder. 

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet. av värderingsobjektet vid värdetidpunkt till: 

  

7 000 000 kr 
  

    
Sju miljoner  kronor 

 

Resulterande 

nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 19 126

Marknadsvärde / taxeringsvärde 2,23

Bruttokapitalisering, år 1 18,8

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial -2,32%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 3,00%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 3,00%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Upplands-Bro Härnevi 7:17.  

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Upplands Bro kommun (org.nr. 212000-0100), genom Charlotte Ahlstrand. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde. Enligt uppdragsgivaren skall 

värderingen användas som internt beslutsunderlag inför försäljning. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2020-12-01. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 

allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 

begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för 

värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, 

hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur 

redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får 

användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av 

uppdragsgivaren/fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är 

oriktiga eller ofullständiga. 

Värderingsstandard 

Allmänna villkor för värdeutlåtande gäller (se bifogat dokument). Dessa villkor gäller före villkor enligt punkt 

två och tre nedan.   

Uppdraget har utförts i enlighet med tillämpliga delar av Valuation Practice Statements (”VPS”) som ingår i 

RICS Valuation - Global Standards 2017 (”Red Book”) och utfärdats av Royal Institution of Chartered 

Surveyors (RICS). 

Värderingen har utförts i enlighet med Samhällsbyggarnas regler om god värderarsed.  

Vi bekräftar att vi har tillräcklig lokal och nationell marknadskännedom om den aktuella 

fastighetsmarknaden, samt erforderlig kompetens och förståelse för att kunna utföra uppdraget på ett 

fullvärdigt sätt.    
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Upplysningar 

Med anledning av den pågående Corona-smittan är det svårt att helt överblicka fortsatta påverkan på såväl 

näringslivet/samhället i stort som investeringsmarknaden/fastighetsmarknaden. Med anledning av detta är 

värdebedömningen behäftad med en något större osäkerhet för vissa segment än vad som annars skulle 

varit fallet utan denna påverkan.  Se i förekommande fall respektive segmentstext nedan. 

Svefa har inte värderat värderingsobjektet inom den senaste 2-års perioden.  

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2020-11-25 av Katrin Wallensjö på Svefa. Charlotte Ahlstrand 

som representant för uppdragsgivaren. 

Vid besiktningen har ett urval av bostadslägenheter och tekniska installationer studerats. 

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Köpekontrakt 

• Uppgifter om faktiska drift- och underhållskostnader 

• Inhämtade tekniska uppgifter från fastighetsägare vid besiktning 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms bostäder. 

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Upplands-Bro Kommun. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget i stadsdelen Bro i Bro. Gatuadresserna är Lindhagabergsvägen 4 m fl.. Se 

kartor i bilagt utdrag ur fastighetsregistret. 

Omgivningen utgörs huvudsakligen av naturmark samt viss småhusbebyggelse. Vidare återfinns även en 

större logistiklokal om cirka 130 000 kvm i närområdet, samt en pendeltågsdepå. Service i form av butiker 

och restauranger finns närmast i centrala Bro, cirka 2,5 kilometer från fastigheten. Allmänna 

kommunikationer finns i form av buss, samt Bro pendeltågstation i Centrala Bro. Större trafikleder (E18) 

finns på cirka 2,5 kilometers avstånd. Värderingsobjektet ligger längs Enköpingsvägen. 

Tomt 

Värderingsobjektet har en markareal om 12 862 kvadratmeter. På värderingsobjektet finns fyra byggnader 

som upptar cirka 30 % av markarealen. Den obebyggda delen av värderingsobjektet utgörs främst av 

obebyggd tomtmark, parkeringsplatser, kommunikationsytor, gårdsytor och avgrusade ytor. 
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Byggnadsbeskrivning 

Huvudbyggnaden på värderingsobjektet uppfördes 1929 och inrymmer två plan ovan mark och vind. Vidare 

inrymmer fastigheten även två flyglar och en mindre bostadsbyggnad (Timmerstugan). Nedan beskrivs de 

olika byggnaderna.  

Den totala uthyrbara arean uppgår till 366 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

*m² % Antal

Bostäder 366 100 -

Summa/Medel 366 100 0

Uthyrbar area

 

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet.  

Bostadsarean fördelar sig på 4 fristående byggnader med en lägenhet vardera, genomsnittlig bostadsarea 

om 92 kvadratmeter.  

Huvudbyggnad 

Byggnaden inrymmer totalt 8 st rum och har en area om 275 kvm. Ytskikten avseende väggbeklädnad inom 

byggnaden utgörs i huvudsak av målade eller tapetserade väggar och golven är trägolv. Byggnaden 

inrymmer två kök, ett vardera på de olika planen. Dessa byggdes om 2005 och är fullt utrustat med kyl, frys, 

diskmaskin, varmluftsugn och mikro. Badrummet på entréplan är helkaklat och även inrett med bastu och 

badkar. Badrummet på ovanvåningen är helkaklat och inrymmer dusch.  

Tvättstugan inom byggnaden ligger i teknikutrymmet på bottenplan. Tvättstugan är utrustad med 

tvättmaskin och torktumlare.  

Flera av rummen har golvvärme.  

Det finns en rymlig vind som nås via en trappa. 

Konstruktion 

Grundläggning  torpargrund 

Stomme  timmer/trä 

Bjälklag  trä 

Fasadmaterial  trä 

Yttertak  plåt/ betongpannor 

Fönster  i huvudsak 2-glas 

Teknik 

Uppvärmning  bergvärme, vattenburet system med radiatorer  

Flygel 1 

Byggnaden har en totalt area om 32 kvm och består av ett kök, allrum samt badrum.. Köket är utrustat med 

en trinette samt kyl men frysfack. . Badrummet har kaklade väggar och plastmatta.  

Konstruktion 

Grundläggning  Torpargrund (bedömd)  

Stomme  Trä (bedömd) 

Bjälklag  Trä (bedömd) 

Fasadmaterial  Trä 

Yttertak  Tegelpannor  

Fönster  2-glas 
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Teknik 

Uppvärmning  bergvärme  

Flygel 2 

Byggnaden har en totalt area om 32 kvm och består av ett kök, allrum samt badrum.. Köket är utrustat med 

en trinette samt kyl men frysfack. Intill köket finns ett skafferi, väggarna har påväxt. Allrummet har en 

kakelugn som ej är i bruk. Badrummet har kaklade väggar och plastmatta.  

Timmerstugan  

Byggnaden har en area om 27 kvm och består i av ett allrum och badrum. Allrummet har en hög takhöjd 

och inrymmer även ett sovloft. Vidare inrymmer allrummet även ett pentry. Byggnaden är renoverad 

invändigt. 

Konstruktion  

Grundläggning  Natursten   

Stomme  Timmer 

Bjälklag  Timmer/trä 

Fasadmaterial  Trä 

Yttertak  plåttak 

Fönster  2-glas 

Teknik 

Uppvärmning  Bergvärme  

Skick och standard 

Vad gäller huvudbyggnaden och Timmerstugan så bedöms yttre och inre skick som normalt. Vad gäller de 

två flygelbyggnaderna so bedöms skicket som eftersatt, och renoveringar krävs samt så bedöms 

standarden som låg. 

Vid besiktningen noterades visst reparationsbehov för delar av bebyggelsen (se vidare under avsnitt 6 

Investeringar/hyresgästanpassningar).  

Flexibilitet och alternativanvändning 

Lokalerna bedöms vara flexibla i sin utformning, och därmed bedöms möjligheten till alternativt utnyttjande 

som goda. Möjlig alternativanvändning bedöms främst utgöras av någon form av bostadsändamål, vård- 

eller korttidsboende. Dock krävs viss investering för att lokalerna ska kunna nyttjas till denna typ av 

verksamhet.  

Vidare skulle byggnaderna även kunna nyttjas till generationsboende.  

Tidigare har det inrymts ett värdshus i huvudbyggnaden. 

Miljö 

Värderingsobjektet är inte registrerat i Länsstyrelsens register med potentiellt förorenade markområden.  

Några miljöbelastningar är inte kända av fastighetsägaren.  

Inom ramen för detta uppdrag har det inte genomförts någon ytterligare kontroll avseende potentiella 

miljöbelastningar inom värderingsobjektet (se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande).   



20 Försäljning av Härnevi 7:17 (Lindhagaberg) - KS 19/0652-4 Försäljning av Härnevi 7:17 (Lindhagaberg) : Lindhb VU Upplands-Bro Härnevi 1_17

2020-12-21 

   

Ordernummer: 175234    

Fastigheten Upplands-Bro Härnevi 7:17  

 

 

8  

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm 

Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm 

 

 
 

Rättsliga förhållanden 

I bilaga återfinns ett utdrag ur fastighetsregistret. Av denna bilaga framgår bland annat: 

• Lagfaren ägare 

• Adressuppgifter 

• Planförhållanden 

• Servitut med mera 

• Inteckningar 

• Taxeringsuppgifter 

 

Nedan beskrivs värderingsobjektets planförhållande mer detaljerat. 

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas av inte av detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan ska området användas 

för bostadsbebyggelse. Enligt uppdragsgivaren skulle det vara möjligt att göra avstyckning av ett par 

tomter. 

4. Marknadsanalys 

Makroekonomi 

Svensk ekonomi 

Svensk ekonomi inledde 2020 med relativt svag aktivitet, och till följd av coronavirusets påverkan på såväl 

ekonomin som samhället i stort har det noterats en tydlig konjunkturnedgång, i Sverige och internationellt. 

Trots omfattande ekonomiska/politiska stimulanser noterades en historisk nedgång av svensk BNP med 

hela 8,3% under Q2 (jämfört med Q1, då BNP något överraskande ökade med 0,1% p.g.a. stark export). I 

Q3 noterades en tydlig rekyl då BNP ökade med 4,9%, till stor del p.g.a. ökad konsumtion och export (hjälpt 

av en tydlig nedgång av Covid-19 under sommaren).  

Konjunkturinstitutets prognos ligger på -3,6% för 2020 och +3,5% för 2021, förutsatt fortsatta 

ekonomiska/politiska stimulanser, särskilt då det noterats en tydlig ökning av Covid-19 under hösten. 

Återhämtningen i Q3 vilar på osäker grund, men den offentliga ekonomin är relativt stark vilket möjliggör 

ytterligare stödåtgärder. Det väntas emellertid dröja till svensk/internationell ekonomi är tillbaka på 

motsvarande nivå som innan coronapandemin. Lågkonjunkturen väntas bestå till 2023/2024.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar. Den höga befolkningstillväxten – dessutom med allt fler i 

”icke-arbetsför” ålder – kommer sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och politik under många år framöver. 

Stora krav ställs på utbyggnad av ”social infrastruktur”; särskilda boenden, förskola/skola och hälso-

/sjukvård. De offentliga finanserna är fortfarande relativt starka, men beaktat det stora investeringsbehovet i 

offentlig sektor kommer det emellertid sannolikt krävas en åtstramning av såväl de offentliga utgifterna som 

finanspolitiken framöver (och detta utan coronavirusets påverkan på investeringsbehovet).  

Riksbanken har infört en rad åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin och den rådande 

lågkonjunkturen, främst genom att säkerställa fortsatt tillgång till krediter. Någon sänkning av reporäntan 

har ännu inte varit aktuell (senast i nov-20 lämnades den oförändrad på 0%). Nyttan av en sänkning torde 

emellertid vara relativt begränsad (Riksbankens senaste höjning, 25 punkter i dec-19, fick inte några direkta 

negativa konsekvenser). Beaktat den aktuella konjunkturs- och inflationsutvecklingen bedöms någon 

höjning av reporäntan nu inte vara att vänta förrän tidigast 2024.  

Vad gäller inflationen ligger Riksbankens prognos på ca 0,4% för 2020 respektive 0,8% för 2021. 
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Redan innan vi gick in i nuvarande lågkonjunktur prognostiserades för en relativt svag utveckling på 

arbetsmarknaden under 2020 och 2021, med stigande arbetslöshet till följd. Arbetslösheten väntas – trots 

omfattande statliga stödåtgärder – stiga till 9,4% under 2020 respektive 11,0% under 2021 (att jämföra med 

6,9% under 2019). Den svaga arbetsmarknaden väntas kvarstå under lång tid, särskilt vad gäller 

långtidsarbetslösa och de som är nya på arbetsmarknaden (efterfrågan inom områden med viktiga 

”ingångsjobb”, som t.ex. handel, hotell/restaurang, har tydligt minskat). Vidare väntas coronapandemin 

påskynda den pågående strukturomvandlingen av näringslivet och arbetsmarknaden, något som medför att 

ett stort antal arbetstillfällen inte kommer tillbaka då konjunkturen återhämtar sig. 

För att skapa förutsättningar för återhämtning – och för långsiktig tillväxt – är det av stor vikt med ökad 

flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden samt fortsatta satsningar på utbildning (just tillgång till utbildad 

arbetskraft är en av de stora utmaningarna, särskilt med hänsyn till den tekniska utvecklingen av 

näringslivet). På kort sikt är det nödvändigt med ett samarbete mellan stat och näringsliv för att möjliggöra 

för ”sunda” bolag att överleva. Samtidigt måste man ha med sig att svensk ekonomi är starkt 

exportberoende, och därför till stor del är beroende av utvecklingen internationellt.   

Kommunfakta 

Befolkning 

Befolkningen i Upplands-Bro uppgick vid årsskiftet 2019/2020 till 29 346 invånare, en ökning med drygt 

2,1% sedan föregående år. Befolkningsutvecklingen i kommunen under den senaste 10-årsperioden 

redovisas i tabellen nedan. 

Befolkning 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Upplands-Bro 23 676 23 984 24 353 24 703 25 287 25 789 26 755 27 614 28 756 29 346

Tillväxt, Upplands-Bro 2,0% 1,3% 1,5% 1,4% 2,4% 2,0% 3,7% 3,2% 4,1% 2,1%

Tillväxt, Sverige 0,8% 0,7% 0,8% 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,3% 1,1% 1,0%

Källa: SCB  

 

Källa: SCB 
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Källa: SCB   

I ovanstående diagram redovisas befolkningsmängden i kommunen för olika åldersgrupper samt deras 

andelar av den totala befolkningsmängden. Noterbart är att andelen personer mellan 5–14 år samt 35–44 

år är markant högre än för riket i övrigt.  

Medelinkomst 

Medelinkomsten i Upplands-Bro är generellt högre än för riket i stort. Något som gäller för samtliga 

ålderskategorier med undantag av ålderskategorierna 30-44 år samt 45-64 år. 

Ålder Kommunen [tkr] Länet [tkr] Riket [tkr]

20-24 år 186,6 155,4 161,5

25-29 år 256,3 266,4 247,3

30-44 år 342,7 395,3 344,2

45-64 år 392,2 464,8 396,4

65+ år 270,1 298,5 255,1

Totalt 20+ år 322,7 366,5 314,7  

Källa: SCB   

Arbetslöshet  

Ser man till Arbetsförmedlingens statistik för 2019 (avser den registerbaserade arbetskraften som är öppet 

arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd) uppgår arbetslösheten i Upplands-Bro till 6,7% vilket kan 

jämföras med Stockholms län som har en arbetslöshet om 5,9 % och riket i stort som har en arbetslöshet 

om 7,0 %. 
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Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 

 

Källa: Arbetsförmedlingen 

Näringsliv 

Tyngdpunkten i kommunens näringsliv ligger främst på offentlig förvaltning och försvar. 

Andel anställda per näringsgren 

 

Källa: SCB 

I Svenskt Näringslivs kommunranking, vilken baseras på kommunernas näringslivsklimat, hamnar 

Upplands-Bro på plats 16 i rankingen för 2019.    
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Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostäder, samhällsfastigheter och kvalitativa 

kommersiella objekt.  

Det har noterats en coronarelaterad osäkerhet under Q2, med flera uppskjutna, ”pausade” eller t.o.m. 

avbrutna transaktioner och projekt, vilket medförde en uppbromsning på investeringsmarknaden. Trots 

denna osäkerhet, i kombination med problem på kreditmarknaden under våren, har investeringsintresset 

varit relativt stort. Transaktionsvolymen i Q3 uppgick till ca 31,1 mdkr, en minskning med nästan 20% 

jämfört med 2019 (som dock utgjorde ett mycket starkt år på investeringsmarknaden). Ackumulerad 

omsättning Q1-Q3 uppgick till ca 111 mdkr (ca 135 mdkr 2019). Det finns i dag mycket kapital som, i brist 

på investeringsalternativ, söker sig till fastighetsmarknaden. Det finns fortsatt mycket kapital som söker sig 

till fastighetsmarknaden, vilket talar för att transaktionsvolymen 2020 sannolikt kommer uppgå till en relativt 

hög nivå (om än inte i nivå med 2019). 

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt 

investeringsintresse och i huvudsak oförändrade direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att 

söka sig till stabila tillgångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i 

synnerhet). Likaså finns ett stort investeringsintresse för logistikfastigheter samt kvalitativa kontor.  

Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 

fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Till köparna hör fortfarande främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt 

kapital att investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det 

utländska investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel 

av investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden försämrades avsevärt under inledningen av coronakrisen med 

stigande kostnader som följd, men det har noterats en återhämtning under sommaren. För institutionellt 

kapital och aktörer med långsiktigt fokus och hög kreditrating bedöms kreditmarknaden vara fortsatt god, 

särskilt vid investeringar i bostads- och samhällsfastigheter (fastighetskrediter med låg risk kan till och med 

ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro).   

Det bedöms finnas god underliggande efterfrågan vad gäller mark/byggrätter. Marknaden är emellertid 

något ”avvaktande”, särskilt vad gäller bostadsrätter (p.g.a. en osäker utveckling på 

privatbostadsmarknaden för nyproduktion) och kommersiella projekt inom de segment som idag upplevt 

svagare marknad p.g.a. coronapandemin. Den demografiska utvecklingen – med såväl växande barnkullar 

som en allt äldre befolkning – medför att det är av stor vikt med investeringar inom vård/skola/omsorg. 

Intresset är stort vad gäller byggrätter för olika typer av särskilda boende. 

Lokala marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Upplands-Bro avseende flerbostadshus har de senaste 

två åren varit ytters begränsad, vilket också har avspeglats i direktavkastningskrav. Prognosen för det 

närmaste året är fortsatt låg aktivitet. Köpare de senaste åren har i huvudsak varit bostadsrättsföreningar 

och säljare har till övervägande del varit Upplands-Bro kommun.  

Hyresnivåerna för bostäder har de senaste åren visat på en svagt uppåtgående trend. Prognosen för det 

närmaste året är en fortsatt svag ökning av hyresnivåerna. 
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Projektaktivitet avseende bostäder inom värderingsobjektets närområde bedöms vara låg.   

För bostadsfastigheter i liknande lägen som värderingsobjektet bedöms marknadsmässiga hyresnivåer 

normalt ligga i intervallet 900 – 1 000kr/kvm uthyrbar area och den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken 

bedöms normalt ligga i intervallet 0 – 5 %. 

Avseende småhus (typkod 220) är tranaktionsaktiviteten betydligt högre. De senaste tre åren har visat på 

en stabil transaktionsaktionsaktivitet med omkring 200 st transaktioner per år.  

Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Värderingsobjektet har ett mindre centralt läge, samt något trafikstört. Läget bedöms som ett D-läge för 

bostäder.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som bra. Sannolik köparkategori bedöms främst 

vara lokal aktör, privatperson och egenanvändare.   

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Flexibel byggnad och flexibla lokaler 

• Hyrespotential 

• Stor tomt som möjligen kan avstyckas till 

flertal småhustomter 

• Renoveringsbehov av flygelbyggnader 

• Närhet till störande verksamhet  

 

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och 

avkastningsmetod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av 

marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 

skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 

en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet 

förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 

kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 

De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 

den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  
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6. Värdering 

Ortsprismetod  

En analys av ortspriser för både flerbostadshus och småhus redovisas nedan. Svefa bedömer att 

ändamålet bostad är det mest sannolika. Fastigheten går att utveckla då det finns 4 separata 

bostadsbyggnader samt så bedöms det finnas möjlighet till avstyckning (uppgift enligt uppdragsgivaren). 

För- och nackdelar med jämförelseobjekten i förhållande till värderingsobjektet beaktas och bedöms. 

Köp som inte bedöms som marknadsmässiga gallras bort. Exempel på sådana köp kan vara köp med 

uppenbar intressegemenskap mellan köpare och säljare, såsom t.ex. försäljningar inom koncernbolag. 

Vidare kan köp med uppenbart avvikande köpeskillingar samt industrifastigheter som är belägna inom väl 

etablerade industriområden gallrats bort.  

Flerbostadshus  

Nedan presenteras ett antal transaktioner som bedöms som jämförbara i sammanhanget. Flertalet av 

nedan redovisade objekt är av typen villakaraktär.  

Fastigheten Ålsta 3:114 i Haninge med adress Allévägen 3C förvärvades av Bomatic Fastigheter AB under 

december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 5,1 mkr. Säljare var privatpersoner. 

Objektet omfattar cirka 195 kvadratmeter och innehåller ett bostadshus. Byggnaden på objektet uppfördes 

1930. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal standard. Priset motsvarar cirka 26 

000 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 3,3 

%. 

Fastigheten Balsberga 15:4 i stadsdelen Mölnby i Södertälje kommun med adress Balsberga 14 

förvärvades av Tomas Åke Söderman under juni månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 4,5 

mkr. Säljare var en privatperson. Objektet omfattar cirka 204 kvadratmeter och innehåller bostäder. 

Byggnaden på objektet uppfördes 1948. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal 

standard. Priset motsvarar cirka 22 100 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av 

marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,3 %. 

Fastigheten Hjorten 23 i stadsdelen Tallhöjden i Södertälje kommun med adress Birkavägen 24 förvärvades 

av en privatperson under februari månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 7,4 mkr. Säljare var 

Servicefirman Gea LG Burman. Objektet omfattar cirka 216 kvadratmeter och innehåller bostäder. 

Byggnaden på objektet uppfördes 2009. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal 

standard. Priset motsvarar cirka 34 300 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av 

marknadsmässiga parametrar, till cirka 1,95 %. 

Fastigheten Orren 3 i stadsdelen Tumba i Botkyrka kommun med adress Länsmansvägen 8 förvärvades av 

Bostadsrättsföreningen Bergalugnet under december månad 2018 till ett underliggande fastighetsvärde av 

8,4 mkr. Säljare var Tumbafastigheten Orren AB. Objektet omfattar cirka 232 kvadratmeter och innehåller 

bostäder. Byggnaden på objektet uppfördes 1960. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en 

normal standard. Priset motsvarar cirka 36 200 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av 

marknadsmässiga parametrar, till cirka 3,0 %. 

Fastigheten Mejseln 7 i centrala Södertälje med adress Täppgatan 21 förvärvades av IMH Fastigheter AB 

under januari månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 12,5 mkr. Säljare var Privatpersoner. 

Objektet omfattar cirka 400 kvadratmeter och innehåller endast bostäder. Byggnaden på objektet uppfördes 

under tidigt 1900-tal. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal standard. Priset 

motsvarar cirka 31 100 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 2,15 %. 
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Fastigheten Lund 1:28 i stadsdelen Edsbro i Norrtälje kommun med adress Askängsvägen 3 förvärvades av 

privatperson under september månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 5,5 mkr. Säljare var 

Tepel Fastighetsservice AB. Objektet omfattar cirka 470 kvadratmeter och innehåller bostäder. Byggnaden 

på objektet uppfördes 1967. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal standard. 

Priset motsvarar cirka 11 700 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av 

marknadsmässiga parametrar, till cirka 5,2 %. 

Fastigheten Sicklaön 132:14 i stadsdelen Nacka i Nacka kommun med adress Kyrkstigen 12 förvärvades 

av Heland real AB under juni månad 2018 till ett underliggande fastighetsvärde av 18,6 mkr. Säljare var 

privatpersoner. Objektet omfattar cirka 557 kvadratmeter och innehåller bostäder. Byggnaden på objektet 

uppfördes 1901. Objektet bedöms som helhet ha ett normalt skick och en normal standard. Priset 

motsvarar cirka 33 393 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 2,10 %. 

Resultat 

Bland de transaktioner som visar på ett lägre direktsavkastningskrav återfinns fastigheter med ett mer 

centralt läge än värderingsobjektet, samt fastigheter med bebyggelse som bedöms vara mer anpassad till 

bostäder vid köpetidpunkten och således har ett lägre investeringsbehov.  

Avseende transaktionen av fastigheten Lund 1:28 har denna fastighet ett mindre centralt läge än 

värderingsobjektet, vilket bedöms avspeglas i transaktionens direktavkastningskrav och pris per 

kvadratmeter.  

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper, vilka redovisats i objektets 

marknadsförutsättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av 

det ovan redovisade prisintervallet. 

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter 

liknande värderingsobjektet bedöms till mellan 3,5 och 4,0 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 16 000 - 17 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 

totalt värde i intervallet om cirka 6 000 000 - 6 200 000 kronor. 

Direktavkastningskravet, tillämpat via en kassaflödeskalkyl, se avsnitt Avkastningsmetod nedan, indikerar 

ett bedömt värde mellan 16 000 - 17 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett totalt värde i intervallet om cirka 6 000 

000 - 6 200 000 kronor. 

Småhus Upplands-Bro 

Jämförelsen har gjorts med fastigheter som uppfyller följande kriterier: 

• Fastighetstyp: Småhusenhet, bebyggd (typkod 220)  

• Försålda sedan: 2019-12-01 och framåt 

• K/T >1 

• Area: Minst 150 kvm 

• Tomtareal: Minst 1 000 kvm  
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Försålda småhus enligt ovan givna urval  

 
# Fastighet Köpedatum Pris Tkr Kr/Kvm TotalAreal Värdeyta Värdeår Nybyggn.år Standardpoäng

1 BRUNNA 4:668 2020-10-01 13 100 31 951 16 567 430 1933 1929 37

2 EKHAMMAR 4:11 2020-07-30 5 000 27 174 1 176 184 1969 1969 43

3 EKHAMMAR 4:70 2020-07-24 6 495 27 638 1 432 245 1976 1971 30

4 FINNSTA 1:292 2020-06-26 5 495 35 224 1 117 161 2015 2014 31

5 HÄRNEVI 10:29 2020-06-18 6 500 24 621 1 279 274 2009 2009 33

6 SYLTA 2:42 2020-06-12 8 100 40 500 1 331 200 2015 2015 30

7 BRUNNA 7:7 2020-04-30 6 350 30 825 1 001 206 1981 1981 33

8 HÄRNEVI 1:30 2020-04-28 6 800 39 535 1 845 192 1954 1946 31

9 HÄRNEVI 1:11 2020-04-15 8 750 41 080 1 326 233 1973 1951 30

10 BROGÅRD 1:94 2020-04-03 5 625 30 405 1 252 185 2009 2009 32

11 HÄRNEVI 10:27 2020-02-28 4 450 28 165 1 158 160 2007 2007 30

12 HÄRNEVI 6:23 2020-01-22 6 050 27 752 1 141 218 2013 2013 33

13 SYLTA 8:12 2020-01-10 6 900 38 333 1 003 180 2005 2005 32

Medel ovägt 6 893 32 554 2 433 221 1989 1986 33

Medel vägt 32 224  

Genomförda styckeförsäljningar har studerats inom värderingsobjektets närområde som försålts under den 

senaste 12-månadersperioden. Försäljningarna uppvisar ett genomsnittligt pris om cirka 6 900 000 kr för en 

tomt med en genomsnittlig areal om cirka 2 430 kvm och en genomsnittlig area om cirka 220 kvm, vilket 

motsvarar ett genomsnittligt vägt kvadratmeterpris om ca 32 200 kr/kvm.   

Resultat  

Gällande ortsprisundersökningen för bebyggda småhusfastigheter återfinns vissa skillnader relativt till 

värderingsobjektet. Dels har värderingsobjektet en, för småhus, väldigt stor tomt, som även är betydligt 

större än de flesta av jämförelseköpens. Även byggnadernas värdeår och standardpoäng skiljer sig något 

mellan jämförelseköpen och värderingsobjektet, dock har värderingsobjektet genomgått ett flertal 

renoveringar genom åren där bland annat köken bytts ut och badrum har kaklats, varför värderingsobjektet 

bedöms ha ett skick som att denna haft ett senare värdeår än vad denna är åsatt.  
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Fastigheten Brunna 4:668 bedöms ha liknande egenskaper som värderingsobjektet i form av tomtareal och 

värdeyta. Dock har bebyggelsen inom denna fastighet ett bättre skick än värderingsobjektet.  

  

Fastigheten Brunna 4:668 

I jämförelsen skall vidare beaktan tas till att värderingsobjektet är beläget med endast cirka 500 meter till en 

större logistikfastighet, vilket kan komma att verka störande för de boende. Detta utgör en värdeminskande 

faktor.   

Det bedöms föreligga en viss utvecklingspotential för fastigheten i form av renoveringar och ansökan om 

avstyckning. Dock skulle dessa åtgärder innebär kostnader vilket troligen påverkar en köpares 

betalningsvilja för objektet.  

Gällande ortsprisundersökningen av småhusfastigheter är flertalet mer centralt belägna med närhet till 

centrala Bro eller Kungsängen, och omfattas sannolikt av en detaljplan.  

Sammantaget bedöms värderingsobjektets marknadsvärde återfinnas inom intervallet                                             

cirka 22 000 – 27 000 kr/kvm, vilket motsvarar cirka 8 100 000 – 9 900 000 kr.   

Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2020-12-01. 

Inflation 

Under 2021 har använts ett inflationstagande om 1,5 och för resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, 

Konjunkturinstitutet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, Kalkylränta och Restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och 

erfarenhet. De i värderingsobjektet ingående hyreskontrakten/lokalerna har åsatts differentierade 

direktavkastningskrav utifrån dess riskperspektiv, vilket sammantaget viktas till cirka 3,6%. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 

för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en 

fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa 

användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa 

direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande. 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet Upplands-Bro Härnevi 7 17 Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2020-12-01
Värdeår: 1929

Tax. värde: 3 142
Typkod: 220

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Inflation 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Viktad direktavkastning 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55% 3,55%

Kalkylränta 5,11% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62% 5,62%
Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 3,55%

Ekonomisk vakans

Bostäder 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Garage / P-platser
Totalt 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%

Helår
Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hyra bostäder (+) 1 027 376 381 389 397 405 413 421 430 438 447 456
Hyra lokaler (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyra garage mm (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans bostäder (-) -10 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5
Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hyresrisk/vakans garage mm (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effektiv hyra 1 017 372 378 385 393 401 409 417 425 434 443 451

Drift och underhåll (-) -428 -157 -159 -162 -165 -169 -172 -176 -179 -183 -186 -190
- varav Administration (-) -11 -11 -11 -12 -12 -12 -12 -13 -13 -13 -13
- varav Drift & Löpande UH (-) -109 -111 -113 -115 -117 -120 -122 -125 -127 -130 -132
- varav Periodiskt UH (-) -37 -37 -38 -39 -39 -40 -41 -42 -43 -44 -44
Fastighetsskatt (-) -16 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7
Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto före investeringar 573 210 213 217 221 226 230 235 240 244 249 254

Återstående investeringar 0 0 -326 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Driftnetto efter investeringar 573 210 -114 217 221 226 230 235 240 244 249 254

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

1 421

4 140

5 561
 

Nyckeltal (resulterande):

Marknadsbaserat avkastningsvärde kr / m² 15 194

Marknadsbaserat avkastningsvärde / taxeringsvärde 1,77
Bruttokapitalisering, år 1 14,9
Direktavkastning, initial -2,92%
Direktavkastning, år 1 3,77%
Marknadsmässig direktavkastning 3,77%

Nyckeltal (åsatt):

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 3,55%
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Fastighet Upplands-Bro Härnevi 7 17 Bilaga 1 3

Lokaltyp
Aktuell Marknad

*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 366 100 - 0 0 - 366 100 - 100,0% 1,0%

Summa/Medel 366 100 0 0 0 0 366 100 0 100,0% 1,0%

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 0 0 - 0 0 - 376 1 027 - 376 1 027 -

Summa/Medel 0 0 0 0 0 376 1 027 0 376 1 027  

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats

Bostäder 157 428 - 109 298 - 37 100 - 11 30 -

Summa/Medel 157 428 109 298 37 100 11 30

* Kostnad/m² inkluderar ej lokaltyperna G, Ö3 och S

Drift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

Administration
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ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 4 (7)  

 Samhällsbyggnadsutskottet Sammanträdesdatum: 

2020-03-04 

 

 

§ 8 Försäljning av Härnevi 7:17 
(Lindhagaberg) 

 Dnr KS 19/0652 

Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att se över förutsättningarna för att avyttra fastigheten Härnevi 7:17, 

Lindhagaberg genom: 

1. Försäljning  

2. Ingå i ett strategiskt markbyte med annan fastighetsägare 

Sammanfattning 

Fastigheten Härnevi 7:17, Lindhagaberg förvärvades av kommunen under 2015 

i syfte att tjäna som tillfälligt flyktingboende. Behovet av detta boende kvarstår 

inte och byggnaden är inte lämplig för andra kommunala verksamheter. Ett 

starkt skäl till att avyttra fastigheten är att den har en historia som ska 

respekteras och förtjänar att få nytt liv genom en ny ägare inom en snar 

framtid.  

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 14 februari 2020 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag 

att se över förutsättningarna för att avyttra fastigheten Härnevi 7:17, 

Lindhagaberg genom: 

1. Försäljning  

2. Ingå i ett strategiskt markbyte med annan fastighetsägare 

Beslutet skickas till: 

 Samhällsbyggnadschef 

 





                                 - Ändring av del av Björknäs, (området Verkaviken) nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105        nr Ä6302 och 8105 : Beslut om samråd- Ändring av del av Björknäs, (området Verkaviken) nr 6302-F inklusive dess ändring Ä8105        nr Ä6302 och 8105

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 20/0385 

 

 

 Landsbygdsplanen, FÖP 2016 

 Planbeskrivning den 28 mars 2021 

 Planbestämmelser den 28 mars 2021 

Ärendet 

I området Verkaviken har en fritidsbebyggelse med trädgårdskaraktär byggts ut 

sedan 1960-talet i enlighet med gällande byggnadsplan och tillhörande ändring. 

Byggrätterna är begränsade till 60 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 

kvadratmeter för uthus.  

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 

2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 

förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse, 100 kvadratmeter 

för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för kompletterande uthus. I området 

finns ett antal hus som sedan 1960-talet har beviljats bygglov och uppförts 

större än 60 kvadratmeter. 

I samband med att kommunens Bygg- och miljönämnd i september 2020 

avslog en ansökan om rivningslov och bygglov i området Sågbacken begärde 

Bygg- och miljönämnden att Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

skulle påbörja arbetet med en planändring för Verkaviken och planarbete för 

Sågbacken. 

Planavdelningen föreslår nu att ändra detaljplanen så att bestämmelserna om 

största byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 100 kvadratmeter. Den 

sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 30 

kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en 

ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas. Genom att tillåta en 

större byggrätt ges möjlighet att bygga ut befintliga huvudbyggnader. På så sätt 

ges möjlighet att till exempel bygga ut badrum och toalett då vatten och avlopp 

dras in. 

Barnperspektiv 

Med en ökad byggrätt skapas större möjligheter till permanentboende i 

området. Detta kan leda till att barnfamiljer i högre utsträckning söker sig till 

området. Området har nära till fina naturområden som kan vara värdefulla som 

lekområden men det saknar mycket av den offentliga service, i form av både 

lekplatser, kollektivtrafik och skolor som är viktiga för barn och ungdomar.  
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Handlingar 

Planhandlingar 
Denna planbeskrivning. 
Förslag till nya planbestämmelser daterade den 28 mars 2021 
Ursprunglig byggnadsplankarta i skala 1:2000, daterad den 9 mars 1963. 
Planbestämmelser fastställda den 9 mars 1963 
Ändring av planbestämmelser antagna av kommunfullmäktige den 30 januari 1984 
 
 
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 
För denna del av Ådöhalvön gäller sedan mars 1963 byggnadsplan för del av Björknäs 6302 med 
ändring 8105 från 1984. 
I området Verkaviken har en fritidsbebyggelse med trädgårdskaraktär byggts ut sedan 1960-talet i 
enlighet med gällande byggnadsplan och tillhörande ändring. Byggrätterna är begränsade till 60 
kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter för uthus.  
 
I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 2012, beskrivs hur 
områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna förändras med en utökad byggrätt för befintlig 
bebyggelse, 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter för kompletterande uthus. I 
området finns ett antal hus som sedan 1960-talet har beviljats bygglov och uppförts större än 60 
kvadratmeter. 
I samband med att kommunens Bygg- och miljönämnd i september 2020 avslog en ansökan om 
rivningslov och bygglov i området Sågbacken begärde Bygg- och miljönämnden att 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott skulle påbörja arbetet med en planändring för 
Verkaviken och planarbete för Sågbacken.  
 

Planändringens syfte och huvuddrag 
Syftet med gällande byggnadsplan är att möjliggöra uppförande av sportstugor i 
fritidsbebyggelseområdet, då kallat Björknäs, och syftet med detaljplaneändringen är att utöka 
befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för kompletterande uthus i hela planområdet. Målet är att 
följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna 
till nutida behov. 
 
Planändringen innebär en ökad byggrätt på 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 30 kvadratmeter 
för uthuskomplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna 
planändring redovisas i ett eget dokument, Planbestämmelser. Planbestämmelserna läses tillsammans 
med ursprunglig byggnadsplankarta för del av Björknäs. 
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att ändringen av byggnadsplanen för del av Björknäs är förenlig med 
miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet 
angående miljökvalitetsnormer. Planområdet berör riksintresse för ”Mälaren med öar och 
strandområden” i ett redan utbyggt område och bedöms därmed vara förenlig med riksintresset enligt 4 
kapitlet. 
 
 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
I ”Planprogram för Ådöhalvön” gjorde kommunen bedömningen att ett ”genomförandet av 

planprogrammet för Ådöhalvön inte medför risk för betydande miljöpåverkan”. Vidare stod att ”I den 
fortsatta planprocessen kommer programområdet att delas upp i en eller flera detaljplaner. För varje 
detaljplan kommer särskilda behovsbedömningar att göras.” 
 
I sitt programyttrande skrev Länsstyrelsen att man ”på nuvarande underlag delar kommunens 

bedömning att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.” 
 
Föreslagen ändring av byggnadsplan för del av Björknäs innebär att befintligt område utvecklas och 
inget nytt område tas i bruk. De ändringar som är aktuella är i linje med de som föreslås i 
planprogrammet. 
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Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är cirka 15 hektar stort och ligger i Bro på Ådöhalvön. Området avgränsas i öster av 
Ådövägen och Verkaviksvägen, i söder och väster av Mälaren och i norr av skogsmark. 
  

 
Flygfoto med planområdet markerat med röd linje. 
 

Markägoförhållande 
Planområdet omfattar de 46 fastigheterna Björknäs1:4, t.o.m. Björknäs 1:49 som är i privat ägo samt 
delar av Björknäs 1:2 och Björknäs 1:3 som båda ägs av Upplands-Bro kommun. 
 
 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Planområdet är del av Mälaren och dess stränder som är en del av riksintresset för det rörliga 
friluftslivet. 
 

Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd. 
 

Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
Området är i Översiktsplanen från 2010 utpekat som ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde. I 
det avsnitt som behandlar Björknäs-Ådö Skog står bland annat att ” en större andel 

permanentboende…lett till ett ökat intresse och behov av anslutning till kommunalt VA och utökade 
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byggrätter” 
 
Området är utpekat i den Fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 som en del av 
Ådöstråket som är ett utvecklingsstråk för bebyggelse. 
 

Vattenplan 
Verkarviken är utpekat i kommunens VA-plan som ett område där en arbeten med en anslutning till 
kommunalt VA ska påbörjas 2020.  
 

Detaljplaneprogram 
Ett planprogram för Ådöhalvön godkändes av kommunstyrelsen i april 2012. I planprogrammet 
behandlas Verkarviken som en del av centrala Ådöhalvön. Planprogrammet föreslår att byggrätten 
utökas så att en huvudbyggnad kan ha en byggnadsarea (BYA) på 100 kvadratmeter och att 
komplementbyggnader kan ha en sammanlagd area av 30 kvadratmeter. Planprogrammet föreslår 
också en komplettering av området med sex nya fastigheter norr om befintligt planområde. Denna del 
av planprogrammet har inte utvecklats i detta förslag till planändring. 
 

Detaljplaner 
För planområdet gäller byggnadsplan 6302-F med dess ändring 8105. I byggnadsplanen från 1963 är 
planområdet utpekat som fritidsområde för sportstugor där minsta tomtstorlek anges till 800 
kvadratmeter och där en fristående huvudbyggnad högst får vara 60 kvadratmeter och högst 3,5 meter 
hög. 
Efter att planen antagits hade ändå bygglov givits med dispenser. Den ändring som antogs 1984 
syftade till att förtydliga planens ursprungliga bestämmelser. Huvudbyggnaden fick nu inte ha större 
bruttoarea än 60 kvadratmeter och det förtydligades också att vind och källare inte fick inredas. 
 
Någon genomförandetid finns inte kvar för gällande plan. 
 
Förslaget till ändring gäller bara de bestämmelser som beskrivs i ett särskilt dokument. Dessa 
bestämmelser ska läsas tillsammans med gällande plan 6302-F och dess ändring 8105. 
 

 
Gällande plan för ömrådet 
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Förutsättningar och planförslag  
Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Verkaviken byggdes ut på 1960-talet som ett fritidshusområde med sammanlagt 47 tomter. Området är 
beläget på en höjd i södersluttning ned mot Mälaren och terrängen är lätt kuperad. Det har en 
trädgårdskaraktär med staket eller häck som gräns mot de grusade vägarna. Husen är i en våning och 
oregelbundet placerade på tomten med hänsyn till terrängen. Många har utnyttjat gällande byggrätt för 
huvudbyggnad om 60 kvm. Byggnaderna är nästan uteslutande trähus och flertalet av husen är 
utbyggda eller tillbyggda genom åren. 
Vid Verkaviken finns en småbåtshamn och gemensamma ytor tillhörande Verkavikens 
Samfällighetsförening. Föreningen ansvarar även för vägarna inom området, dricksvatten samt 
parkmarksskötsel. 
Förslag 
Förslaget till ändring av bestämmelser ger möjlighet till större huvudbyggnader. Skillnad bedöms inte 
ge någon ändring av karaktären på området då ett flertal av husen redan är större än de 60 
kvadratmeter som anges i planen. 
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Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Den fritidshusbebyggelse som finns i området har utnyttjat gällande byggrätt. I många fall har den 
även överskridits. 
Förslag 
Bestämmelserna om största byggnadsarea, husets fotavtryck, föreslås ökas till 100 kvadratmeter. Den 
sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 30 kvadratmeter. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas. 
Genom att tillåta en större byggrätt ges möjlighet att bygga ut befintliga huvudbyggnader. På så sätt 
ges möjlighet att till exempel bygga ut badrum och toalett då vatten och avlopp dras in. 

 

Strandskydd 
Området omfattas inte strandskydd. Då planen är en ändring återinträder inte strandskyddet i och med 
att byggrätten utökas.  
  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten- och avlopp är utbyggt. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 
Planändringen är en konsekvens av att kommunen bygger ut vatten och avlopp till området. En 
utbyggnad av vatten och avlopp är viktig för att höja kvalitén på Mälarens vatten då befintliga enskilda 
avlopp ersätts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planändringen förutses inte leda till några omfattande ekonomiska konsekvenser. En ökad möjlighet 
till permanentboende kan på sikt leda till ökade krav på kommunal standard på gator, gång- och 
cykelvägar och kollektivtrafik. Den kan också innebära skolskjuts måste ordnas för fler barn. 

Sociala konsekvenser 
Planändringen förvänta inte leda till några omfattande sociala konsekvenser.  

Barnkonsekvenser 
Med en ökad byggrätt skapas större möjligheter till permanentboende i området. Detta kan leda till att 
barnfamiljer i högre utsträckning söker sig till området. Området har nära till fina naturområden som 
kan vara värdefulla som lekområden men det saknar mycket av den offentliga service, i form av både 
lekplatser, kollektivtrafik och skolor som är viktiga för barn och ungdomar. 
 

Genomförande 

Fastighetsrättsliga frågor 
Planändringen leder inte till någon ändring avseende fastighetsrättsliga frågor.  
 

Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Då planändringen 
har genomförts utan att något planavtal har upprättats kommer en planavgift för plankostnad tas ut i 
samband med att bygglovsavgift tas ut. 
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Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft. 
 
Upprättad 2021-03-28  
Planavdelningen 
Mark- och exploateringsavdelningen 
 
 
 
Henric Carlson  Cecilia Narström  
Planchef   Planarkitekt   
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Ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs, nr Ä6302 och 8105  Planbestämmelser 

 

Förslag till ändring av byggnadsplan för  

del av fritidsområdet Björknäs, nr 6302-F och inklusive dess ändring 

Ä8105  

nr Ä6302 och 8105 

Bro  
Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande    (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015)  
 

 

Denna ändring gäller tillsammans med byggnadsplan för del av fritidsområdet 6302-F med dess 

ändring 8105. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte. 

 

Följande gäller för de paragrafer som anges i 8105 angående kartan tillhörande byggnadsplan 6302-F: 

 

6 § BEBYGGANDE AV TOMTPLATS 

 2 Mom  På tomtplats som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads 

byggnadsarea (BYA) inte vara större än 100 kvadratmeter. 

 3 Mom På tomtplats som omfattar med B betecknat område får komplementbyggnaders 

sammanlagda bruttoarea inte vara större än 30 kvadratmeter. Högst två 

komplementbyggnader får byggas på varje fastighet. 

 

7 § BYGGNADS UTFORMNING 

 1 Mom På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning. I 

huvudbyggnad får vind inredas och källare anordnas. 

 

 

Motsvarande bestämmelser i byggnadsplan 6302-F och dess ändring 8105 upphävs genom denna 

ändring. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 5 år från det att planändringen får laga kraft. 

 

 

Upprättad 2021-03-28  

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson   

Planchef    

ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSER 
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 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

   KS 20/0385  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

 U
B

K
1
0
0
5
, 

v
2
.0

, 
2
0
1
4
-1

1
-0

3
  

  
 

Beslut om samråd- Ändring av plan för 
fritidsområdet Björknäs 5601-F och dess 
ändring 8104, nr Ä 5601 och 8401 

Förslag till beslut 

Förslaget till ändring av plan för fritidsområdet Björknäs, nr Ä5601 och 8104 

sänds ut för samråd enligt reglerna för standardförfarande enligt PBL 2010:900 

Sammanfattning 

I planen för Ådöhalvön finns ett område kallat Sågbacken. Sedan 50-talet har 

här vuxit fram en bebyggelse med små tomtstorlekar och småskalig karaktär. 

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 

2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 

förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse. 

I detta förslag till planändring är föreslås att bestämmelserna om största 

byggnadsarea, husets fotavtryck, ökas till 100 kvadratmeter. Den sammanlagda 

arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 20 kvadratmeter. Högsta 

tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind 

får inredas och källare ordnas. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 29 mars 2021 

 Detaljplan 5601-F 

 Ändring av detaljplan, 8104 

 Planprogram för Ådöhalvön, godkännt 2012 

 Översiktsplan 2010 

 Landsbygdsplanen, FÖP 2016 

 Planbeskrivning den 28 mars 2021 

 Planbestämmelser den 28 mars 2021 



                   401 - KS 20/0385-5 Beslut om samråd- Ändring av plan för fritidsområdet Björknäs 5601-F och dess ändring 8104, nr Ä 5601 och 8401 : Beslut om samråd- Ändring av plan för fritidsområdet Björknäs 5601-F och dess ändring 8104, nr Ä 5601 och 8401

 

 
   

Datum Vår beteckning 2 (3)  
   KS 20/0385 

 

 

Ärendet 

Planområdet har byggts ut i enlighet med planen från 50-talet med en 

blandning av campingplatser, odlingsmark och fritishusbebyggelse. Den del av 

området som i planen betecknas med B för bostadsändamål har sedan 50-talet 

en bebyggelse med små tomtstorlekar och en småskalig karaktär byggts ut. Området 

kallas Sågbacken då det är beläget där det tidigare låg en såg. 

I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 

2012, beskrivs hur områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna 

förändras med en utökad byggrätt för befintlig bebyggelse, 100 kvadratmeter 

för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter för kompletterande uthus. I området 

finns ett antal hus som sedan 1960-talet har beviljats bygglov och uppförts 

större än 60 kvadratmeter. 

Syftet med detaljplaneändringen är att utöka befintlig byggrätt för 

huvudbyggnad och för kompletterande uthus i hela planområdet. 

Bestämmelserna om största byggnadsarea, husets fotavtryck, föreslås ökas till 

100 kvadratmeter. Den sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås 

ökas till 20 kvadratmeter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter 

men en ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas. Genom att 

tillåta en större byggrätt ges möjlighet att bygga ut befintliga huvudbyggnader. 

På så sätt ges möjlighet att till exempel bygga ut badrum och toalett då vatten 

och avlopp dras in. 

Barnperspektiv 

Med en ökad byggrätt skapas större möjligheter till permanentboende i 

området. Detta kan leda till att barnfamiljer i högre utsträckning söker sig till 

området. Området har nära till fina naturområden som kan vara värdefulla som 

lekområden men det saknar mycket av den offentliga service, i form av både 

lekplatser, kollektivtrafik och skolor som är viktiga för barn och ungdomar.  

 

Linda Edgren,  

t.f. Samhällsbyggnadschef 

 

 Henric Carlson 

 Planchef 

 

Bilagor 

1. Plankarta 5601-F 

2. Planbestämmelser 8104 

3. Planbeskrivning, den 28 mars 2021 

4. Planbestämmelser, den 28 mars 2021 
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Ändring av byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs, nr Ä5601 och 8104  Planbeskrivning  

 
Förslag till ändring av byggnadsplan för  

fritidsområdet Björknäs, nr 5601-F inklusive dess ändring Ä8104  

nr Ä5601 och 8104 

 

Bro  
Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande    (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015)  
 

Planbeskrivning  

 
Översiktskarta med planområdet  markerat samt området Sågbacken markerat.
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Handlingar 

Planhandlingar 
Denna planbeskrivning. 
Förslag till nya planbestämmelser daterade den 28 mars 2021 
Ursprunglig byggnadsplankarta, daterad den 24 juli 1956 
Planbestämmelser fastställda den 24 juli 1956 
Ändring av planbestämmelser antagna av kommunfullmäktige den 30 januari 1984 
 
 
 

Planens syfte, bakgrund och huvuddrag 

Bakgrund 
För denna del av Ådöhalvön gäller sedan juli 1956 byggnadsplan för Björknäs fritidsområde 5601 med 
ändring 8104 från 1984. 
Planområdet har byggts ut i enlighet med planen från 50-talet med en blandning av campingplatser, 
odlingsmark och fritishusbebyggelse. Den del av området som i planen betecknas med B för 
bostadsändamål har sedan 50-talet en bebyggelse med små tomtstorlekar och en småskalig karaktär 
byggts ut. Området kallas Sågbacken då det är beläget där det tidigare låg en såg. 
 
I planprogrammet för Ådöhalvön, godkänt av Kommunstyrelsen den 8 april 2012, beskrivs hur 
områdena Verkaviken och Sågbacken skulle kunna förändras med en utökad byggrätt för befintlig 
bebyggelse, 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter för kompletterande uthus. I 
området finns ett antal hus som sedan 1960-talet har beviljats bygglov och uppförts större än 60 
kvadratmeter. 
I samband med att kommunens Bygg- och miljönämnd i september 2020 avslog en ansökan om 
rivningslov och bygglov i området Sågbacken begärde Bygg- och miljönämnden att 
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott skulle påbörja arbetet med en planändring för 
Verkaviken och planarbete för Sågbacken.  
 

Planändringens syfte och huvuddrag 
Syftet med gällande byggnadsplan är att skapa möjlighet för området att utvecklas till ett fritidsområde 
med campingplatser, små fritidsstugor i närheten av Björknäs gård samt något större 
fritidshusbebyggelse en bit norrut i planområdet, i området Sågbacken. Det är bestämmelserna i det 
senare området som nu är aktuellt för detaljplaneändring. Syftet med detaljplaneändringen är att utöka 
befintlig byggrätt för huvudbyggnad och för kompletterande uthus i hela planområdet. Målet är att 
följa upp intentionerna i planprogrammet för Ådöhalvön godkänt 2012 och att anpassa byggrätterna 
till nutida behov. 
 
Planändringen innebär en ökad byggrätt på 100 kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter 
för uthuskomplementbyggnad inom hela planområdet. De ändrade planbestämmelserna för denna 
planändring redovisas i ett eget dokument, Planbestämmelser. Planbestämmelserna läses tillsammans 
med ursprunglig byggnadsplankarta för Björknäs. 
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken 
Kommunen bedömer att ändringen av byggnadsplanen för del av Björknäs är förenlig med 
miljöbalkens (MB) 3 kapitel avseende lämplig användning av mark och vatten samt 5 kapitlet 
angående miljökvalitetsnormer. Planområdet berör riksintresse för ”Mälaren med öar och 
strandområden” i ett redan utbyggt område och bedöms därmed vara förenlig med riksintresset enligt 4 
kapitlet. 
 
 

Behovsbedömning/Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
I ”Planprogram för Ådöhalvön” gjorde kommunen bedömningen att ett ”genomförandet av 

planprogrammet för Ådöhalvön inte medför risk för betydande miljöpåverkan”. Vidare stod att ”I den 
fortsatta planprocessen kommer programområdet att delas upp i en eller flera detaljplaner. För varje 
detaljplan kommer särskilda behovsbedömningar att göras.” 
 
I sitt programyttrande skrev Länsstyrelsen att man ”på nuvarande underlag delar kommunens 

bedömning att planen inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.” 
 
Föreslagen ändring av byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs innebär att befintligt område 
utvecklas och inget nytt område tas i bruk. De ändringar som är aktuella är i linje med de som föreslås 
i planprogrammet. 
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Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är cirka 180 hektar stort totalt och ligger i Bro på Ådöhalvön. Området Sågbacken är 
cirka 4,5 hektar. Området avgränsas i väster av Ådövägen och i norr, öster och söder av skogsmark. 
  

 
Flygfoto med planområdet markerat med röd linje. 
 

Markägoförhållande 
Planområdet består av fastigheter som är i privat ägo. 
 
 

Gällande planer och tidigare ställningstaganden 

Riksintresse 
Planområdet är del av Mälaren och dess stränder som är en del av riksintresset för det rörliga 
friluftslivet. 
 

Strandskydd 
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Området omfattas inte av strandskydd. 
 

Kommunala planer och program 
Översiktsplan 
Området är i Översiktsplanen från 2010 utpekat som ett prioriterat omvandlings-/förtätningsområde. I 
det avsnitt som behandlar Björknäs-Ådö Skog står bland annat att ” en större andel 

permanentboende…lett till ett ökat intresse och behov av anslutning till kommunalt VA och utökade 
byggrätter” 
 
Området är utpekat i den Fördjupade översiktsplanen för landsbygden, FÖP 2016 som en del av 
Ådöstråket som är ett utvecklingsstråk för bebyggelse. 
 

Vattenplan 
Sågbacken är utpekat i kommunens VA-plan som ett område där en arbeten med en anslutning till 
kommunalt VA ska påbörjas 2020.  
 

Detaljplaneprogram 
Ett planprogram för Ådöhalvön godkändes av kommunstyrelsen i april 2012. I planprogrammet 
behandlas Verkarviken som en del av centrala Ådöhalvön. Planprogrammet föreslår att byggrätten 
utökas så att en huvudbyggnad kan ha en byggnadsarea (BYA) på 100 kvadratmeter och att 
komplementbyggnader kan ha en sammanlagd area av 30 kvadratmeter. Planprogrammet föreslår 
också en komplettering av området med sex nya fastigheter norr om befintligt planområde. Denna del 
av planprogrammet har inte utvecklats i detta förslag till planändring. 
 

Detaljplaner 
För planområdet gäller byggnadsplan 5601-F med dess ändring 8104. I byggnadsplanen från 1956 är 
planområdet utpekat som fritidsområde för sportstugor där minsta tomtstorlek anges till 500 
kvadratmeter och där en fristående huvudbyggnad högst får vara 60 kvadratmeter och högst 3,5 meter 
hög. 
Efter att planen antagits hade ändå bygglov givits med dispenser. Den ändring som antogs 1984 
syftade till att förtydliga planens ursprungliga bestämmelser. Huvudbyggnaden fick nu inte ha större 
bruttoarea än 60 kvadratmeter och det förtydligades också att vind och källare inte fick inredas. 
 
Någon genomförandetid finns inte kvar för gällande plan. 
 
Förslaget till ändring gäller bara de bestämmelser som beskrivs i ett särskilt dokument. Dessa 
bestämmelser ska läsas tillsammans med gällande plan 5601-F och dess ändring 8104. 
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Gällande plan för området 
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Förutsättningar och planförslag  
Landskaps- och stadsbild 
Nuläge 
Sågbacken har sedan 50-talet byggts ut som ett småskaligt fritidshusområde med sammanlagt 41 
tomter. Området är beläget på en höjd öster om Ådövägen. Delar av fastigheterna kan skymtas från 
vägen i norr, men större delen ligger avskilt från Ådövägen med en trädridå.  Området följer topogra-
fin och vägen i nord-sydlig riktning De flesta huvudbyggnaderna är mellan 30 och 50 kvm och på 
varje tomt finns mindre uthus. Husen är i en våning och nästan uteslutande trähus 
Förslag 
Förslaget till ändring av bestämmelser ger möjlighet till större huvudbyggnader. Ändringen bedöms 
inte leda till någon större skillnad på karaktären i området då ett flertal av husen redan är större än de 
60 kvadratmeter som anges i planen. 
 

Bebyggelseområden 
Befintlig bebyggelse 
Nuläge 
Den fritidshusbebyggelse som finns i området har i många fall utnyttjat gällande byggrätt. 
Förslag 
Bestämmelserna om största byggnadsarea, husets fotavtryck, föreslås ökas till 100 kvadratmeter. Den 
sammanlagda arean för komplementbyggnader föreslås ökas till 20 kvadratmeter. Högsta tillåtna 
byggnadshöjd är fortsatt 3,5 meter men en ändring föreslås så att vind får inredas och källare ordnas. 
Genom att tillåta en större byggrätt ges möjlighet att bygga ut befintliga huvudbyggnader. På så sätt 
ges möjlighet att till exempel bygga ut badrum och toalett då vatten och avlopp dras in. 

 

Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd. Då planen är en ändring återinträder inte strandskyddet i och 
med att byggrätten utökas.  
  

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt. 

 

Konsekvenser av planens genomförande 

Miljökonsekvenser 
Planändringen är en konsekvens av att kommunen bygger ut vatten och avlopp till området. En 
utbyggnad av vatten och avlopp är viktig för att höja kvalitén på Mälarens vatten då befintliga enskilda 
avlopp ersätts. 

Ekonomiska konsekvenser 
Planändringen förutses inte leda till några omfattande ekonomiska konsekvenser. En ökad möjlighet 
till permanentboende kan på sikt leda till ökade krav på kommunal standard på gator, gång- och 
cykelvägar och kollektivtrafik. Den kan också innebära skolskjuts måste ordnas för fler barn. 

Sociala konsekvenser 
Planändringen förvänta inte leda till några omfattande sociala konsekvenser.  

Barnkonsekvenser 
Med en ökad byggrätt skapas större möjligheter till permanentboende i området. Detta kan leda till att 
barnfamiljer i högre utsträckning söker sig till området. Området har nära till fina naturområden som 
kan vara värdefulla som lekområden men det saknar mycket av den offentliga service, i form av både 
lekplatser, kollektivtrafik och skolor som är viktiga för barn och ungdomar. 



         örknäs 5601-F och dess ändring 8104, nr Ä 5601 och 8401 - KS 20/0385-5 Beslut om samråd- Ändring av plan för fritidsområdet Björknäs 5601-F och dess ändring 8104, nr Ä 5601 och 8401 : Samråd Planbeskrivning Ä5601 och 8104 Sågbacken 210328

Sida 10 av 10 

Ändring av byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs, nr Ä5601 och 8104  Planbeskrivning 
 
 

 

Genomförande 

Fastighetsrättsliga frågor 
Planändringen leder inte till någon ändring avseende fastighetsrättsliga frågor.  
 

Ekonomiska frågor 
Bygglov, bygganmälan 
Bygg- och marklov söks hos Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro kommun. Då planändringen 
har genomförts utan att något planavtal har upprättats kommer en planavgift för plankostnad tas ut i 
samband med att bygglovsavgift tas ut. 
 

Avgift för vatten och avlopp 
Fastighetsägare bekostar anslutning till egen fastighet för vid varje tidpunkt gällande VA-taxa.  
 

Lantmäteriförrättning 
Ansökan om lantmäteriförrättning söks hos Lantmäteriet i Stockholms län. 
 

Administrativa frågor 
Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen får laga kraft. 
 
Upprättad 2021-03-28  
Planavdelningen 
 
 
 
 
Henric Carlson   
Planchef    



         knäs 5601-F och dess ändring 8104, nr Ä 5601 och 8401 - KS 20/0385-5 Beslut om samråd- Ändring av plan för fritidsområdet Björknäs 5601-F och dess ändring 8104, nr Ä 5601 och 8401 : Samråd Planbestämmelser Sågbacken 5601 och 8104Ä 210328

  2021-03-28 
  KS 20/0385 
Samhällsbyggnadskontoret  SAMRÅDSHANDLING 
 
 

Ändring av byggnadsplan för del av fritidsområdet Björknäs, nr Ä6302 och 8105  Planbestämmelser 

 

Förslag till ändring av byggnadsplan för  

Byggnadsplan för fritidsområdet Björknäs, nr 5601-F inklusive dess 

ändring Ä8104  

nr Ä5601 och 8104 

Bro  
Upplands-Bro kommun 
 

Standardförfarande    (PBL 2010:900 i lydelse efter den 1 januari 2015)  
 

 

Denna ändring gäller tillsammans med byggnadsplan för del av fritidsområdet 5601-F med dess 

ändring 8104. Någon särskild plankarta för själva planändringen finns inte. 

 

Följande gäller för de paragrafer som anges i 8104 angående kartan tillhörande byggnadsplan 5601-F: 

 

5 § BEBYGGANDE AV TOMTPLATS 

 2 Mom  På tomtplats som omfattar med B betecknat område får huvudbyggnads 

byggnadsarea (BYA) inte vara större än 100 kvadratmeter. 

 3 Mom På tomtplats som omfattar med B betecknat område får en komplementbyggnad 

uppföras. Komplementbyggnadens bruttoarea får inte vara större än 20 kvadratmeter. 

 

6 § BYGGNADS UTFORMNING 

 1 Mom På med B betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning. I 

huvudbyggnad får vind inredas och källare anordnas. 

 

 

Motsvarande bestämmelser i byggnadsplan 5601-F och dess ändring 8104 upphävs genom denna 

ändring. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 5 år från det att planändringen får laga kraft. 

 

 

Upprättad 2021-03-28  

Planavdelningen 

 

 

Henric Carlson   

Planchef    

ÄNDRING AV PLANBESTÄMMELSER 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3)  

    

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

Henric Carlson 

Planchef 

Planavdelningen 

+46 8-581 691 31 

henric.carlson@upplands-bro.se 

2021-03-30 KS 20/0346  

Samhällsbyggnadsutskottet 

 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Aktualisering av planprioritering - våren 2021 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att arbetet med detaljplaner under våren 

och sommaren 2021 och tills nästa beslut, ska ske efter den planprioritering 

som finns redovisad som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Sammanfattning 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och politiker om vilka ärenden som är viktigast att 

prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året för att 

löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser under den 

närmaste tiden. 

Planprioriteringen är upplagd så att projekten är redovisade utifrån fyra 

prioriteringsnivåer. Därefter är en kolumn med en bedömning om en förväntad 

tidpunkt för när nästa steg i planprocessen kan tas. Slutligen beskrivs varje 

projekt kortfattat. 

Beslutsunderlag 

 Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 30 mars 2021 

 Samhällsbyggnadskontorets förslag till aktualisering av planprioritering 

den 30 mars 2021 

 Riktlinjer för planprioritering och planprocessen för detaljplaner i 

Upplands-Bro kommun, Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott 

§ 53, den 28 oktober 2020, 

Ärendet 

Planavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret har att hantera ett stort antal 

ärenden. Intresset för att exploatera mark är stort och trycket från olika aktörer 

som driver planprojekt i kommunen är högt. Samtidigt är det angeläget att 
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Datum Vår beteckning 2 (3)  
2021-03-30 KS 20/0346 

 

 

tillgodose behovet av såväl bostäder som lokaler för kommersiell och offentlig 

service.  

I en sådan situation är det viktigt att det finns en samstämmighet mellan 

Samhällsbyggnadskontoret och kommunens politiker om vilka ärenden som är 

viktigast att prioritera. Ambitionen är att aktualisera denna tre gånger om året 

för att löpande ge en bild av vilka uppdrag som är viktigast att ge resurser 

under den närmaste tiden. Då planarbetet styrs av omständigheter som ofta är 

svåra att kontrollera kan det ändå bli så att utfallet blir annorlunda än det som 

föreslås men dokumentet är viktigt dels för att kunna planera avdelningens 

arbete och för att kunna kommunicera med de exploatörer som kommunen 

samarbetar med. 

Planprioriteringen är upplagd så att projekten är redovisade utifrån de fyra 

prioriteringsnivåerna. Därefter är en kolumn med en bedömning om en 

förväntad tidpunkt för när nästa steg i planprocessen kan tas. Slutligen beskrivs 

varje projekt kortfattat. 

Projekten i planprioriteringen är klassificerade enligt följande: 

Prioritet 1: Högsta prioritet och de projekt som kontorets resurser främst ska 

koncentreras till. Dessa planer ger möjlighet att utveckla tätorterna och 

näringslivet. De ger också förutsättningar för satsningar i offentlig service. Det 

har också varit en viktig förutsättning att ge högsta prioritet åt planer som 

förväntas vara möjliga att genomföra under nuvarande mandatperiod. 

Prioritet 2A: Även dessa planer är angelägna och ska handläggas aktivt men 

med en möjlighet att anpassa handläggning utifrån tillgängliga resurser. 

Prioritet 2B: Dessa planer handläggs också aktivt men är oftast av en mer 

administrativ karaktär som gör att de varken är lika tidskritiska eller lika 

resurskrävande som de planer som har högre prioritet. 

Prioritet 3: Dessa planer har antingen ett begränsat allmänvärde och får stå 

tillbaka vid tillfällen av resursbrist. De kan också av olika anledningar vila i 

väntan på besked utan vilka arbetet inte kan komma vidare. 

Prioritet 4: Dessa planer handläggs inte aktivt då förutsättningarna ändrats och 

de antingen behöver omformuleras eller avslutas. 

Sist i planprioriteringen redovisas en lista över inkomna förfrågningar eller 

diskussioner som kan leda till kommande uppdrag. 

Barnperspektiv 

Ambitionen är att de uppdrag som får högst prioritet ska avspegla de projekt 

som har högst allmännytta. Där är möjligheten att skapa goda livsmiljöer för 

barn och ungdomar av stor betydelse liksom att skapa goda förutsättningar för.  
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Linda Edgren  

T.f. Samhällsbyggnadschef Henric Carlson 

 Planchef 

 

Bilagor 

1. Förslag till Aktualisering av Planprioritering – SBU 210414 





23 Aktualisering av planprioritering - våren 2021 - KS 20/0346-7 Aktualisering av planprioritering - våren 2021 : Planprioritering förslag till SBU 210414

Förslag till aktualisering av Prioritering av pågående planuppdrag i Upplands-Bro kommun, KS SBU 2021-04-14  

2 
 

2A Ådö skog, Ådö 1:92-93 och Ådö Stora Lugnet m fl  Samråd, maj 2021 

 

Länsstyrelsen har förelagt kommunen att dra ut kommunalt VA till Ådöhalvön för att höja 

vattenkvalitén i Mälaren  Som ett resultat av detta har ett planarbete påbörjats för att ge nya 

förutsättningar för ett område som i dagsläget dels är planerat för fritidshusbebyggelse och dels 

är oplanerat  Ett tidigare planarbete som omfattade hela området har avslutats och nya 

planuppdrag för tre separata planer finns sedan 2018  Planerna syftar till att ge möjlighet till 

större byggrätter samt att reglera förutsättningarna för avstyckningar i området   

 

2A Fördelningsstation i Bro _ _ _ Vid trafikplatsen i Bro finns en önskan om att uppföra en fördelningsstation  Stationen är viktig 

för att förstärka kapaciteten i elnätet  En viktig aspekt att bevaka under planprocessen är att 

gestaltningen av anläggningen stämmer in på platsen  Projektet görs i samarbete med både E ON 

och Vattenfall  Det finns interna motsättningar mellan dessa parter  

 

2A Gröna udden, (nytt namnförslag: Svanudden) _ _ _ Nära stationen i Kungsängen finns en ansökan om att ta fram en detaljplan som skulle ge 

möjlighet att bygga ett tiotal radhus på en av de större fastigheterna i området  Under planarbetet 

kommer det bli viktigt att ta ställning till kulturmiljön i området samt strandskydd  Planarbetet är 

i uppstartsskede  Projektet borde byta namn då det snarare handlar om ett område som ligger 

intill Gröna udden  

 

2A Öster om Kockbacka (Härnevi 29:1 m fl) _ _ _ Planen syftar till att undersöka möjligheten till en utökning av antalet bostäder öster om 

Kockbacka  Ett större område har undersökts i en förstudie och planen bör utökas till att omfatta 

mer än bara en fastighet  Planarbetet är i ett uppstartsskede  

 

2A Vattentornsparken (del av Kungsängens kyrkby 4:269) _ _ _ Ett planuppdrag har getts för att studera möjligheten att förtäta med låg bostadsbebyggelse längs 

Bergvägen  I ett första steg måste ett plandirektiv formuleras  Planarbetet har ännu inte kommit 

igång  

 

2A Ekhammars gård, (Ekhammar 4:211, 4:269) _ _ _ Planen syftar till att ge möjlighet för markbostäder i området runt Ekhammars gård i närheten av 

Kungsängens kyrka  Kommunen äger mark som avses att föras över till grannfastigheten för att 

bättre möjliggöra utveckling av området  Arbete pågår med att ta fram samrådshandlingar  

Inriktningen är att skapa ett område med cirka 30 markbostäder   För att komma vidare i 

planarbetet måste en samsyn nås kring en förnyelse av ett markanvisningsavtal  

 

2A Trumpetartorp _ _ _ Planen syftar till att ge möjlighet till ett tankställe och en snabbmatsrestaurang vid trafikplats 

Kockbacka  Ett samrådsförslag var ute under sommaren 2019  En viktig fråga att arbeta vidare 

med är upphävande av strandskydd  

 

2A Planändring Norrboda-Brunna handelsområde Granskning Kv 2-3 

2021 

Markägaren önskar se en förändring i planen för handelsområdet med ett ökat antal bostäder och 

en komplettering av handelsområdet med fler och mindre butiker och fler bostäder  

Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag i oktober 2016 och tog under hösten 2019 beslut 

om samråd  En komplikation i planarbetet är att planen fortfarande har en pågående 

genomförandetid  Arbete pågår med att revidera förslaget inför granskning  För att komma 

vidare i planarbetet måste en samsyn nås kring genomförandet av planen  
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2A Klockaren och Härnevihage (delar av Brogård 1:88) Programsamråd, 

Kv  2-3 2021 

Planuppdrag gavs under våren för en utökad bostadsbebyggelse i närheten av Bro Hofs golfbana  

Denna bebyggelse bör anknyta dels till utbyggnaden av Tegelhagen, dels till Bro IP  Ett förslag 

till program återremitterades av SBU med medskicket att ta bort inslaget av flerbostadshus i 

Härnevihage  

 

2A Täppan _ _ _ 

  

Planen syftar till att möjliggöra för en förtätning med 3-4 våningshus mittemot Härneviskolan i 

Bro  På platsen finns i dagsläget ett växthus som inte längre är bruk samt intilliggande villor    

För cirka 90-120 bostäder mittemot Härneviskolan i Bro  Området är cirka en hektar  

Inriktningen i det vidare arbetet måste vara samstämmigt med det som föreslås i Förstudie för 

Bro station   För att komma vidare i planarbetet måste arbetet med att ta fram 

”Utvecklingsprogram för Bro stationsområde” inväntas  

 

2A Viktor Jonsson-huset, Bro prästgård 6:29 Samråd, kv  2-3 

2021 

Planen syftar till att möjliggöra renovering och en förtätning med nya bostäder i 3-4 våningar 

runt det s k  Viktor Jonsson-huset i Bro  Ett planuppdrag gavs under sommaren 2019  

Diskussioner pågår avseende utformning av tillkommande bebyggelse  

 

2A Infartsparkering i Bro _ _ _ 

 

I samband med att Tegelhagen byggs ut krävs en ökning av antalet infartsparkeringsplatser i Bro  

I uppdraget ingår att undersöka olika platser runt Bro station och ta ställning till var det kan vara 

lämpligt att ha en infartsparkering  I ett första steg kan en förstudie presenteras   Inriktningen i 

det vidare arbetet måste vara samstämmigt med det som föreslås i Förstudie för Bro station   För 

att komma vidare i planarbetet måste arbetet med att ta fram ”Utvecklingsprogram för Bro 

stationsområde” inväntas  

 

2A Ålsta-Aspvik-Ensta Samråd kv 2 2021 Området är ett förtätnings- och omvandlingsområde  Ett förslag till detaljplan var ute på samråd 

under våren 2013   Sedan dess har en plan med liknande förutsättningar har avslutats på 

Ådöhalvön och en FÖP för landsbygden antagits där tätortsavgränsningen dragits om så att 

planområdet nu ligger utanför tätorten  Därför måste förutsättningarna för planen omprövas  

Detta kommer att ske i dialog med de boende i området  

 

2A Eriksberg-Raskeboda _ _ _ Ett planbesked är förmedlat under våren 2018  En önskan finns från ett antal fastighetsägare i 

området för att möjliggöra avstyckningar i området  Området är tänkt att anslutas till det 

kommunala VA-nätet  Efter tidiga möten med representanter för fastighetsägare i området har 

fler intressenter anmält intresse för att ta fram en detaljplan  Ett planuppdrag gavs under hösten 

2020  Planarbetet är i uppstartsskede  

 

2A Örnäsområdet Samråd, aug-sept 

2021 

Ett program finns för Örnäsområdet som pekar ut områden både för bostäder och verksamheter  

Programmet omfattar cirka 200 lägenheter i ett område som totalt är 76 hektar  I ett tidigt 

skissarbete har verksamhetsdelen minskats och bostadsdelen ökats  

 

2A Planuppdrag för Kungsängens IP _ _ _ Ett stort tryck finns på att ordna plats för olika idrottsändamål  Området runt Kungsängens IP 

föreslås förtätas för att skapa ett idrottskluster  

 

 









23 Aktualisering av planprioritering - våren 2021 - KS 20/0346-7 Aktualisering av planprioritering - våren 2021 : Planprioritering förslag till SBU 210414

Förslag till aktualisering av Prioritering av pågående planuppdrag i Upplands-Bro kommun, KS SBU 2021-04-14  

7 
 

 

 
 
 

 

 

 




